
 

 

 

 

 

In dit nummer 

Agenda komende periode .................................................................................................................................. 1 

Van de schoolleiding .......................................................................................................................................... 1 

Examens klas 3 VMBO-T ..................................................................................................................................... 2 

Ouderavond klas 4 ............................................................................................................................................. 2 

Project IN EUROPA ............................................................................................................................................. 2 

It’s Learning ....................................................................................................................................................... 3 

Inloggen voor ouders en leerlingen in SOMtoday ................................................................................................ 3 

Docenten De Dyk ............................................................................................................................................... 4 

 

Agenda komende periode 
Woensdag  9 september  14.00 - 15.00  THIM: BAM (BEH) 

Woensdag 16 september 14.00 - 15.00 THIM: BEH (BHO 

 

Van de schoolleiding 
Deze week zijn de ouderavonden van klas 2 en 4 geweest. Vele ouders hebben weer na lange tijd contact gehad 

met de mentor en zijn voorgelicht over wat er zoal te wachten staat in het komende schooljaar. Voor het ene 

leerjaar is dat spannender dan voor het andere leerjaar. 

De afgelopen twee weken hebben we gewerkt met een rooster waar nog kleine aanpassingen aan nodig zijn. 

Tevens hebben enkele leerlingen een wijziging aangebracht in hun vakkenpakket. Hierdoor is een nieuw rooster 

noodzakelijk dat aanstaande maandag ingaat. Ik hoop dat we dit rooster lange tijd kunnen volgen. 

Wat betreft de corona, probeert iedereen zich zo goed mogelijk te houden aan de afspraken. Dat is vaak heel lastig 

omdat je gauw in een gewoontepatroon valt en niet de anderhalve meter afstand wordt bewaard. Om die reden 

zijn er medewerkers die mondkapjes dragen. Voorlopig laten we de regels zoals ze zijn. Indien er aanleiding voor is 

zullen aanpassingen gedaan worden en zal er over worden gecommuniceerd.  

Hoewel de DDW-en nog ver weg zijn, zijn we wel al aan het nadenken of het geplande programma door kan gaan 

en welk alternatief programma we kunnen inzetten die dezelfde doelstelling behaald als het oorspronkelijke 

programma. Het lijkt allemaal ver weg maar over vijf weken is het al weer herfstvakantie. 

Voor straks wens ik je een prettige weekend 

D. Folkersma 
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OuderInfo 



Examens klas 3 VMBO-T 
Op De Dyk is er de mogelijkheid om in de derde klas al examen te doen in een vak. Of zelfs meerdere vakken als uw 

zoon/dochter dat wil. Mocht uw zoon/dochter dit graag willen dan kan hij zij zich opgeven (uiterlijk voor 1 oktober) 

via het formulier in de bijlage. Hier vindt u ook alle voorwaarden die eraan gesteld worden. 

Morgen (4-9) worden er tijdens het mentoraat brieven verstrekt aan de leerlingen die interesse hebben. 

Tessa Vogelsang 

Ouderavond klas 4 
Woensdagavond is de ouderavond geweest voor klas 4. Zowel VMBO-t als HAVO. Een prima opkomst waarbij we 

onder andere stil hebben gestaan bij de aankomende examens. Voor beide lichtingen is het examen programma nu 

echt begonnen.  

Als bijlage de PowerPoint die gebruikt zijn. 

Taede Hans 

Project IN EUROPA  
Dit schooljaar gaan leerlingen van HAVO 3 wederom aan het Europese project IN EUROPA deelnemen. Dit project is 

gebaseerd op de In Europa TV- serie die de VPRO vorig jaar heeft gemaakt met Geert Mak. In deze serie probeerde 

hij de volgende vraag te beantwoorden: "Wat is er in Europa de afgelopen 20 jaar gebeurd?".  

De leerlingen gaan videoreportages maken met als onderwerp migratie. Hiervoor gaan ze samenwerken met  

leerlingen van de school OŠ Belokranjskega odreda Semič in Slovenië. 

Het project wordt begeleid door de VPRO en Euroclio (European Association of History Educators) 

Harrie Wiersema 

 

 

 

 

 

 

 

  



It’s Learning 
Deze week zijn er mails de deur uit gegaan voor toegang tot Itslearning. Op deze manier kunt u meekijken met de 
weektaken van uw zoon/dochter.  
We hebben begrepen dat er in een aantal gevallen meerdere mails zijn verstuurd. Onze excuses hiervoor. Hopelijk 
ervaart u hierdoor geen problemen met inloggen. 
Mocht u de mail niet hebben ontvangen, dan kan het zijn dat deze in de spammail terecht is gekomen.  
 
Mocht u nog problemen ervaren met inloggen dan kunt hiervoor contact opnemen via dedyk@pj.nl 
 
Hans Krabbendam en Henk Peeters 
 

Inloggen voor ouders en leerlingen in SOMtoday 
App Somtoday installeren 
 
Er zitten op de app 2 knoppen.  
 
Zie afbeelding.  
 
School opzoeken, gebruikersnaam en wachtwoord invullen en dan op de gele knop en niet de groene. 
 
Mocht er een keer de groene knop gebruikt zijn dan is het advies: 
App en Cookies verwijderen. 
App opnieuw installeren en via de gele knop inloggen. 
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Docenten De Dyk 

 

voorl Voorvoegsel Achternaam Afk. vak email 

D.   Alberts ald Natuur- scheikunde dalberts@pj.nl 

T.   Alzerda ath Wiskunde talzerda@pj.nl 

J.   Autar auk Engels jautar@pj.nl 

M.   Ba bam Wiskunde, Frans mba@pj.nl 

P.   Beekhuizen beh Nederlands pbeekhuizen@pj.nl 

R.   Blokzijl blr Fries rblokzijl@pj.nl 

T. de Boer tbo Engels tdeboer@pj.nl 

I.   Bos - van den Hof bho Duits ibosvandenhof@pj.nl 

R.   Dalman dlm Engels rdalman@pj.nl 

J.   De Boer jde  Wiskunde   jdeboer@pj.nl 

N.   Douma ndou Natuurkunde en biologie ndouma@pj.nl 

M.   Frankot frm Geschiedenis mfrankot@pj.nl 

H.   Frankot - Meijer mhw Natuur- scheikunde hfrankotmeijer@pj.nl 

S.   Glas gls LO, sport sglas@pj.nl 

B. de Haan hnb Engels bdehaan@pj.nl 

E. van Houte hrk Techniek evanhoute@pj.nl 

M.   Kamstra mka Beeldende vakken, techniek mkamstra@pj.nl 

H   Krabbendam krc Biologie hkrabbendam@pj.nl 

N. de  Lange nlan Geschiedenis ndelange@pj.nl 

R. van der Meer mro Maatschappijleer, Nederlands rvandermeer@pj.nl 

P.   Mensinga pmen Aardrijkskunde pmensinga@pj.nl 

R.   Middeljans mir Wiskunde, Frans rmiddeljans@pj.nl 

S. van der Pal pas lo, sport svanderpal@pj.nl 

H.   Peeters pts Biologie, natuur- scheikunde hpeeters@pj.nl 

T.   Peterson pet Aardrijkskunde tpeterson@pj.nl 

Y.   Procée pry ittl, Nederlands yprocee@pj.nl 

A.    Rienstra rap Beeldende vakken arienstra@pj.nl 

M.   Schram smr Aardrijkskunde mschram@pj.nl 

E.   Touber tou Beeldende vakken wtouber@pj.nl 

A.    Veurman veu Maatschappijleer, Nederlands aveurman@pj.nl 

J.   Visser vij Economie jvisser@pj.nl 

R.   Visser vrg Theater rvisser@pj.nl 

E.   Wieringa ewie Economie ewierenga@pj.nl 

H.   Wiersema wih Geschiedenis hwiersema@pj.nl 

R.   Zondervan zor Geschiedenis rzondervan@pj.nl 

T.   Jorna W Wiskunde tjorna@pj.nl 
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